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ДО ПИТАННЯ ПРО ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ

Описана вагомість інноваційного розвитку підприємств в сучасних умовах економіки Укра-
їни. Показана важливість узагальнення підходів до оцінки інноваційного потенціалу підп-
риємств. Обґрунтована необхідність подолання перешкод в оцінці та ефективному
управлінні інноваційним потенціалом підприємств для визначення їх інноваційних
можливостей.

Описана значимость инновационного развития предприятий в современных условиях
экономики Украины. Показана важность обобщения подходов в оценке инновационно-
го потенциала предприятий. Обоснована необходимость преодоления препятствий в
оценке и эффективном управлении инновационным потенциалом предприятий для
определения их инновационных возможностей.

Large value of innovative development of enterprises in the modern terms of economy of
Ukraine described. Importance of generalization of approaches in the estimation of innovative
potential of enterprises is described. The necessity of overcoming of obstacles for an estima-
tion and effective management innovative potential of enterprises for determination of their
innovative possibilities is grounded.

В умовах трансформаційної економіки України інноваційна діяльність ви-
ступає рушійною силою відновлення технічної бази виробництва, освоєння і випус-
ку нової конкурентоспроможної продукції, проникнення на світові ринки товарів і
послуг. Формування і вибір стратегічних напрямків інноваційної діяльності ба-
зується на результатах всебічної оцінки як середовища, в якому працює підпри-
ємство, так і визначенні внутрішніх інноваційних можливостей підприємства.

Термін "Інноваційний потенціал" має широкий спектр підходів до його
вивчення і досить не давно ввійшов до економічної літератури. У широкому
розумінні потенціал – це величина, яка характеризує запас енергії тіла, що пере-
бувала в даній точці силового поля. Поняття «інноваційний потенціал» тракту-
ється вченими по різному, що призводить до деякої плутанини та не визначено-
сті.

Інноваційний потенціал у світовій практиці оцінюється показником
“ТАТ”, під яким розуміють час з моменту усвідомлення потреби або попиту на
новий продукт до моменту його відвантаження на ринки у значних кількостях.
Але доцільно використовувати систему показників, які більш детально і всебіч-
но характеризують стан і рівень використання інноваційного потенціалу підпри-
ємства. В Україні відсутній комплексний підхід до розроблення показників ефе-
ктивності використання інноваційного потенціалу, ефективності інноваційно-
інвестиційної діяльності

На цьому етапі і починаються труднощі. Першим бар'єром є недостат-
ність інформації для аналізу інноваційної діяльності підприємств та функціону-
вання їх інноваційного потенціалу через відсутність діючого механізму статис-

тичного обліку інноваційної діяльності підприємств різних галузей. Другим є
те, що інноваційний потенціал, як вже говорилось, складається з певних час-
тин, тому і його оцінка базується на оцінці його. Але не всі вони можуть бути
визначені кількісно, а метод експертних оцінок, який застосовується в цих ви-
падках – це лише суб’єктивна думка обраних експертів.

Подолання всіх цих недоліків є дуже важливим кроком на шляху до ви-
значення інноваційних можливостей підприємства. Бо без визначення найваж-
ливішої складової інноваційної діяльності підприємства не можливо проаналі-
зувати та розрахувати його інноваційні можливості, які характеризуються ста-
ном і рівнем використання саме інноваційного потенціалу, та на цій основі
зробити висновок про рівень інноваційної активності підприємства.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ
СТАНОМ ПІДПРИЄМТСВА

Стабільний фінансовий стан підприємства відіграє одну з ключових ролей у впевне-
ному зростанні та розвитку підприємства на ринку. Тому розробка такої системи
на кожному підприємстві, з урахуванням специфіки, приналежності до галузі і особ-
ливостей підприємства, вважається необхідним елементом управління підприємст-
вом.

Стабильное финансовое состояние предприятия играет одну из ключевых ролей в
уверенном росте и развитии предприятия на рынке. Потому разработка такой сис-
темы на каждом предприятии, с учетом специфики, принадлежности к отрасли и
особенностей предприятия, считается необходимым элементом управления пред-
приятием.

The stable financial condition of the enterprise plays one of key roles in the confident growth
and development of the enterprise in the market. Therefore development of such system at
each enterprise, in view of specificity, an accessory to branch and features of the enterprise,
is considered a necessary element of operation of business.

Метою будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку.
Але в більш широкому розумінні під основною метою діяльності слід розуміти
забезпечення її стійкого фінансового стану, а одержання максимального при-
бутку є основою для досягнення цієї мети.



Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати
свою діяльність. Воно характеризуються забезпеченістю фінансовими ресурса-
ми, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх
розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з
іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою
стійкістю.

Доцільно сказати, що такі фахівці як Бланк І.А., Бутинець Ф.Ф, на ряду з
Градовим А.П, Друкером П. та Румянцевою З.П. підкреслюють, що підприємст-
ва проводять оцінку фінансового стану для визначення ефективності їх діяльно-
сті по відношенню до попередніх періодів. Дана оцінка є лише констатацією
досягнутих результатів. Не дивлячись на те, що на основі даної оцінки також
можна зробити висновки для підвищення стійкості в майбутньому. [1]

Градов А.П. спрямовую нашу увагу на те, що більшість підприємств не
використовують весь потенціал даної оцінки. Але ж вона містить показники, на
основі аналізу яких можна поліпшити стійкість підприємства в майбутньому.
Тому, щоб врахувати всі можливості даної оцінки, доцільно розробити систему
управління фінансовим станом, що забезпечить максимальну віддачу від наяв-
них коштів підприємства.[2]

Дана система повинна систематизувати відповіді на запитання: наскільки
правильно підприємство керувало фінансовими ресурсами протягом періоду; як
воно використовувало майно, яка структура його майна, наскільки раціонально
воно поєднує власні і позикові джерела, наскільки ефективно використан влас-
ний капітал; яка віддача виробничого потенціалу; чи нормальні взаємини з дебі-
торами, кредиторами, бюджетом, акціонерами і т.д.

Усі припущення мають бути розглянуті і проаналізовані. Для цього необ-
хідно зробити прогнозування можливих фінансових результатів, економічної
рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності. Потім ви-
конати розробку моделей фінансового стану при різноманітних варіантах.На
прикінці цього етапу для прийнятої моделі розробляється план, де відбувається
розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання
фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Ця система покликана максимізувати віддачу всіх наявних коштів підп-
риємства. З її допомогою можна побачити і усунути слабкі місця в діяльності.
Це дасть змогу вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства
підприємства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В умовах гострої конкуренції товарів важливо здійснювати суворий контроль ви-
трат з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств і поліпшення їх
фінансового стану. Удосконалення методології обліку в системі комплексного управ-
ління витратами дозволить вирішити проблему оптимізації витрат та ефектив-
ності господарювання промислових підприємств.

В условиях острой конкуренции товаров важно осуществлять жесткий контроль
затрат с целью повышения конкурентоспособности предприятий и улучшения их
финансового состояния. Совершенствование методологии учета в системе ком-
плексного управления затратами позволит решить проблему оптимизации затрат
и эффективности хозяйствования промышленных предприятий.

In conditions of high competition it is important to control expenses with the purpose of
enterprise competitiveness increase and financial stability improvement. Enhancement of
accounting methodology in the system of complex expenses management enables to solve the
problem of expenses optimization and effectiveness of industrial enterprises operation.

Для предприятий, использующих разнообразные виды ресурсов, встает
вопрос разработки направлений более эффективного управления затратами в
целях принятия управленческих решений, обеспечивающих повышение отдачи
от применяемых ресурсов.

Разработка новых нетрадиционных систем управления издержками, ис-
следование проблем повышения качественных характеристик и аналитичности
информации о них является весьма актуальной проблемой.

Повышение эффективности управления затратами предполагает совер-
шенствование методов учета затрат.

В совершенствовании учета затрат выделяются два основных подхода.
Первый направлен на совершенствование калькуляции и контроля над затрата-
ми по каждому отдельному виду готовой продукции. Этот подход системы
учета предназначен для исчисления полных затрат. В целях наиболее точного
распределения расходов на постоянные и переменные составляющие предпри-
ятиям рекомендуется использовать методы, основанные на применении стан-
дартной программы регрессионного анализа, включающего в себя все резуль-
таты наблюдения для определения линии наилучшего соответствия при расчете
переменной величины и постоянной составляющей затрат. Второй подход,
широко используемый в странах с развитыми рыночными отношениями, ори-
ентирован на планировании и учете неполной себестоимости, включающей
только переменные затраты, зависящие от изменения объема производства
(система «директ-костинг»).


